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Com quantos momentos se faz a história do Instituto Politécnico?
Com quantas pessoas se constrói uma instituição de ensino superior?
Quantas expetativas pessoais e profissionais encontramos em cada um
dos seus atores? Quais os momentos que cada um considera serem os mais
marcantes no percurso feito no IPS? Estas e tantas outras questões estão
presentes, de forma transversal, em cada um dos protagonistas que passamos a conhecer, seguramente, melhor, nas próximas páginas. Em cada
um dos entrevistados vamos descobrir uma centelha de memória que vem
lá do fundo dos tempos: as brincadeiras de infância e a importância da
família e dos amigos, a eterna dúvida – “que quero ser quando for grande?”
– o curso que se escolheu, o caminho profissional que se formou e o contributo que cada um dos elementos aqui apresentados deu ao Politécnico
de Setúbal. E aqui, convocam-se os critérios para a seleção deste grupo, um
painel de amostra do melhor que tem o IPS: os primeiros estudantes, os
primeiros diplomados pelas escolas, os primeiros presidentes do Instituto,
os primeiros presidentes dos Conselhos Diretivos, os primeiros presidentes
das várias Associações de Estudantes. E de tanto mais se faz este grupo:
a primeira administradora dos SAS e do IPS, o primeiro presidente do Conselho Geral, docentes e funcionários não docentes aposentados, a Provedora do Estudante, elementos da comunidade, pessoas conhecidas e reconhecidas e que por esse mesmo motivo figuram e representam 40 anos de
vida de uma instituição em constante crescimento. Todas as conversas são
feitas com os mesmos questionamentos e interrogações, mas todas elas são
únicas, irrepetíveis, pessoais e intransmissíveis. Essa singularidade está
presente em cada traço de personalidade, em cada percurso de vida, nas escolhas profissionais, na marca que deixaram e deixam no IPS, mas também
na forma como encaram o Instituto como uma “grande casa”, uma “família
de acolhimento”, através das quais, como em todas as casas e famílias, se
erguem paredes, tetos, conforto e laços para a vida. As próximas páginas
estão repletas de partilhas, de memórias de coisas intensamente vividas e,
acima de tudo, de orgulho e de sentimento de pertença a um projeto maior
– ser parte integrante do Instituto Politécnico de Setúbal. Eu sou IPS!
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A Serra de Serpa é o cenário da sua origem, e a itinerância do início da sua vida, com
alteração de residência constante, talhou-lhe o espírito para a mudança e o gosto pelo
que é novo. Foi este gosto que conduziu Albertina Palma a escolher Filologia Germânica.
Acreditava que a língua inglesa seria importante e que o seu domínio lhe permitiria viajar,
que lhe abriria as portas ao conhecimento do mundo.
A sua vida profissional esteve sempre ligada à liderança e à inovação. Como presidente
do Conselho Diretivo da Escola Preparatória Luísa Todi, Setúbal, depara-se com as
exigências de uma grande inovação pedagógica, o que lhe permitiu uma aprendizagem
muito rica em inovação, em mobilização de pessoas e em liderança, experiência que lhe
veio a ser muito útil mais tarde.
A passagem para o IPS fez-se mais tarde, em plena coerência com o que tinha feito até
aí, inovar, e com a convicção de que tinha um contributo positivo para dar. “Tenho uma
grande consciência social”, é assim que justifica aceitar desafios difíceis mas para os quais
sente poder contribuir e fazer a diferença. É sempre de coração e com empenho que
abraça as experiências profissionais que diz virem ter consigo por estímulos externos.
Foi assim que se tornou presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Educação,
onde enfrentou grandes desafios, como a introdução do pagamento de propinas e o
processo de transição para Bolonha. Foi nessa função que compreendeu que o dirigente
tem, por vezes, de aplicar legislação com a qual não se identifica, “Faz parte dos desafios
de quem anda nestas coisas”, como veio a comprovar, mais tarde, como vice-presidente
do IPS.
Estar do outro lado, ver o IPS pela perspetiva dos alunos foi o que a atraiu ao cargo de
Provedora do Estudante. Estava aposentada, não tinha nenhuma expectativa ou intenção
de regressar ao ativo no IPS, mas o convite significava começar um projeto de raiz e ver
o IPS pelos olhos de outros atores, os estudantes. Não resistiu. Começou o novo desafio
com a intenção de integrar o ponto de vista dos estudantes na ação institucional e a experiência tem-lhe proporcionado uma aprendizagem surpreendente e um conhecimento
real da vivência, expetativa e interesses dos estudantes.
Do que a vida lhe tem mostrado, defende, sorrindo como é seu hábito natural,
“a transformação da sociedade é possível pelas pessoas”.
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Com um sorriso para a inovação e para a mudança
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Criada pelos avós paternos, desde muito cedo que as brincadeiras de Alda Ribeiro se
prendiam com médicos e enfermeiros: “A minha avó era sempre a doente e eu ou era
médica ou era enfermeira, portanto era sempre aquela que tinha o papel de cuidadora”.
Não obstante este gosto inato para a área de saúde, sempre pensou que tinha vocação para
contabilidade porque gostava da área administrativa, dos papéis, “nunca me passou pela
cabeça ser enfermeira”.
O casamento veio cedo, aos 19 anos, assim como a maternidade, aos 21 anos, e com eles
a necessidade de começar a trabalhar. A sua vida profissional iniciou-se no Garcia da
Orta como empregada de limpeza durante um ano, de onde passou para auxiliar de ação
médica.
Aos 30 anos olhou-se ao espelho, fez uma retrospetiva do seu percurso e concluiu que
se tinha dedicado ao casamento, aos filhos, a comprar uma casa e um carro, mas que se
tinha esquecido de si mesma. Questionou-se “o que é que eu fiz por mim?”. Foi esta
reflexão que a fez regressar à escola para terminar o secundário, tendo optado pela área
das línguas, a ideia da enfermagem mantinha-se longe.
Quando surgiu a oportunidade de entrar no ensino superior pelo regime dos Maiores de
23 anos, tinha Alda 34 anos e reconheceu no momento “a possibilidade de realizar um
sonho”. Na verdade, o trabalho no hospital tinha despertado uma paixão, “apaixonei-me
pela área da saúde”.
Com o incentivo e a motivação de amigas, concorreu ao curso de Enfermagem na Escola
Superior de Saúde. Das três vagas existentes para 40 candidatos, uma ficou com Alda, que
viu, assim, a porta do ensino superior abrir-se à sua frente.
A frequência do curso trouxe-lhe muitas experiências, aprendeu com os seus colegas,
bastante mais novos do que ela, e travou a batalha de concluir o curso em quatro anos:
“Não foi fácil porque trabalhar, estudar e ser mãe não é fácil”. Valeu-lhe o apoio dos
professores.
A memória mais marcante que viveu no Instituto Politécnico de Setúbal relaciona-se
com uma das suas professoras, Mariana Pereira, quando esta lhe disse: “Não a vou deixar
morrer na praia”. No segundo ano, Alda estava exausta e não sentia as forças de que
precisava para concluir o curso. Foi falar com a professora Mariana que a ouviu, compreendeu e apoiou. “Se hoje sou enfermeira, devo-o à professora Mariana porque não
me deixou desistir”.
Quando lhe perguntam que imagem tem, hoje, do Instituto Politécnico de Setúbal,
responde que guarda a melhor das recordações!
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A possibilidade de realizar um sonho
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Tornou-se dono de si mesmo muito cedo. Por vicissitudes da vida familiar, Alves Vieira
viu-se, aos 10 anos, obrigado a amadurecer e a tornar-se autónomo, “a partir daí eu
sempre tratei de tudo”.
Sempre gostou de desmanchar, perceber o funcionamento dos objetos e construir, “fiz
bicicletas de madeira, sempre trabalhei com ferramentas”. Acredita que terá sido esta
caraterística que o conduziu à Engenharia Mecânica.
A porta para o IPS abriu-se no momento mais oportuno. Regressado de Inglaterra com
o mestrado e sem perspetiva de iniciar o doutoramento, ponderava a hipótese de entrar
no mercado empresarial e deixar o ensino. Foi então que bateram à porta do seu gabinete
de docente no Instituto Superior Técnico e o convidaram para integrar uma comissão
instaladora para criar a Escola Superior de Tecnologia. Gostou do projeto, gostou da
equipa, aceitou o desafio.
Foi assim que iniciou o percurso de quase duas décadas no IPS. Primeiro como vogal
da Direção, depois como presidente nomeado, mais tarde como presidente eleito.
A este tempo, refere-se como “a experiência da minha vida porque ofereceram-me um
projeto para fazer a partir do nada. Estava na fase do anteprojeto e este grupo de três
pessoas, amigos, todos engenheiros mecânicos, vieram fazer algo de novo e, portanto,
foi o projeto da minha vida”.
Quando deixou a Direção sentia que o projeto estava bem lançado. A Escola tinha dois
mil e tal alunos e perto de 200 docentes. “Tive o prazer de ajudar a desenhar uma escola,
uma instituição desde o princípio”. Ainda ficou algum tempo no Departamento, mas
aposentou-se e preferiu desligar-se, “nós nem sempre gostamos de ver a evolução das
coisas que foram começadas por nós”.
Considera que a base do ensino superior deve ser a preocupação em fornecer uma base
técnico-científica genérica aos estudantes, mas também garantir que têm um conhecimento específico que os torne competentes para trabalhar em determinada área.
Acredita, convictamente, que “qualquer instituição é para servir a comunidade e qualquer grupo, qualquer departamento de pessoal, de contabilidade, de serviço de alunos,
existem para servir os outros”.
À pergunta como vê o IPS hoje, responde “vejo uma instituição muito imbuída do
espírito nacional”, já não é só o resultado da vontade de fazer diferente, é também
a influência que todos os que por esta casa passaram foram deixando.
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Foi a experiência da minha vida
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A paixão pela terra onde nasceu, os Açores, não impediu Ana Maria Bettencourt de procurar mundo, conhecer-lhe a lonjura, para, com mais liberdade, reconhecer e cimentar
a marca da ilha, conjugando “o lado de querer sair e o lado de querer voltar,” princípio
que permanece no seu percurso, vocacionado para a educação, como estratégia de intervenção social e política.
Com doutoramento em Ciências da Educação, conta-nos, “Paris, foi a grande revolução,
que me marcou profundamente para o resto da vida” e onde, em maio de 68, todas as
utopias eram possíveis. O confronto entre a realidade portuguesa e as experiências vividas
no “desassossego da universidade”, nas ruas, em muitas escolas, confirmou que era
“o mundo da educação que eu queria mudar”, desígnio que atravessa todos os seus trilhos.
E vamos encontrá-la em projetos inovadores, na Reforma Veiga Simão, na Formação de
Professores, no projeto das Escolas Superiores de Educação, no contexto do qual aceita
presidir à Comissão Instaladora da ESE de Setúbal. O desafio impôs-se como imperativo
ético, pois “foi a vontade de intervir que me fez ir para Setúbal”. Salienta que a região se
confrontava com muitos problemas, “onde não havia nada e era possível construir e inventar tudo”, reconhece a “luta que deu” e orgulha-se da decisão de querer, para Setúbal,
o melhor arquiteto, Siza Vieira, para a construção do edifício, ainda hoje uma referência
na cidade.
Como presidente do Conselho Diretivo, recorda, convicta, alguns traços da construção da
ESE e do IPS: o entusiasmo, a qualidade dos professores, a inovação de projetos, a cultura
como traço da intervenção, confirmando que “nesta fase inicial pensou-se de uma forma
original”. Acredita que o IPS desempenhou um papel fundamental na região, “criando
novas formações, novas oportunidades, novas relações com a comunidade”.
Sobre si própria diz que “é muito difícil ficar calada”, característica que marca a sua
participação na polis, nomeadamente na educação, onde diz haver “pouca intervenção
e pouco debate sobre questões essenciais”.
Talvez por isso, nas funções que desempenhou como deputada na Assembleia da
República, como assessora na Presidência da República e como presidente do Conselho
Nacional de Educação, tenha sempre privilegiado o “Estado da Educação”, o combate
ao abandono escolar, a defesa do direito à educação.
Firme no exercício da cidadania, continua a trilhar caminhos, pela escrita e pela fotografia. Mulher de causas e de intervenção, acredita, desde maio de 68, que “estamos no
mundo para o melhorar”.
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Educação e Cidadania: muitos trilhos, um só caminho
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Ir, vir e regressar são verbos que André Almeida usa com frequência, quando fala dos seus
“trajetos”.Hoje, o seu trajeto mais comum é o de Sintra, onde mora, para a ESTSetúbal,
onde frequenta o último ano da licenciatura em Engenharia Mecânica – Ramo Automóvel.
Até chegar a esta rotina, muitas foram as mudanças, voltas e viagens. Da infância e parte
da adolescência em Vilamoura guarda memórias de convívio com amigos, por ser “sempre muito sociável”, a atividade física constante, a pedalar na bicicleta. Depois de um ano
na Damaia, a família decide mudar-se para Moçambique, onde fica oito anos, nos quais
se deram, também, as mudanças da adolescência; como diz, num país “completamente
diferente, a vida fica diferente”. Manteve os passeios de bicicleta e fez alguns amigos,
mas retrata-se, nesse tempo, como “muito antissocial”.
O retorno com a família fez-se para Silves, onde terminaria o Ensino Secundário, sem
dificuldades de readaptação. Não prosseguiu imediatamente os estudos: “Queria saber
o que é o mercado de trabalho”. Em simultâneo, permitiria que o orçamento familiar
fosse investido na formação da mãe, para que esta progredisse na carreira de Enfermagem.
Foi um ano de trabalhos em empresas diversas e que não deixaram más memórias.
Em 2009 estava pronto para a escolha do trajeto que o levasse a dar sentido à tendência
que demonstrava desde criança: o “gosto especial pela mecânica dos carros”. O curso do
IPS decorre a menor distância do Algarve, pensando ele que aí regressaria amiúde, e isso
pesou na escolha.
O argumento da distância não foi o único que imperou. A quem o questionou, na altura,
sobre a sua preferência pelo curso da ESTSetúbal respondeu: “É mais forte na parte
prática” [e tem] “uma experiência profissional por detrás; é uma mais valia muito forte”.
Questionado agora, acrescenta ainda outros traços de distinção da ESTSetúbal: “o aspeto
social é muito bom”, referindo-se à relação entre alunos e alunos-professores, fazendo
da escola “uma segunda casa”. Dessa integração plena, sublinha como momentos marcantes a reativação do Núcleo de Mecânica da AAIPS e a organização do Encontro Nacional de Estudantes de Mecânica.
Um acidente de mota haveria de ser o seu “maior azar”: uma lesão medular levá-lo-ia
ao internamento hospitalar prolongado e ao desânimo, até que se adaptou à cadeira de
rodas como veículo de locomoção e se convenceu e convenceu quem o admira de que
há “que seguir em frente, não há como ficar parado”.

Instituto Politécnico de Setúbal 40 protagonistas

António Manuel Marques

Instituto Politécnico de Setúbal 40 protagonistas

andré almeida

Estudante ESTS

Em movimento decidido e inspirador
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É tão diferente a Lisboa que hoje observa do topo da Direção Geral do Ensino Superior
(DGES), daquela que conheceu quando foi estudar para a capital. A jovem universitária
relembra a entrada na grande cidade como uma “experiência dura no início”. Basicamente, foi o momento de “transição de uma menina que vinha de Mira d’Aire para
Lisboa. Um bocadinho assustada com tudo”. Afinal de contas, quando saía da “província
vínhamos de Lisboa ao médico ou tratar de algum assunto”. Logo, nessa altura, deu-se
a “descoberta da cidade grande” e, na primeira noite, não dormiu nada - “toda a noite
ouvia os autocarros”. Tão diferente da carreira espaçada de Porto de Mós.
Mal chegou a Lisboa, absorveu-a “rapidamente porque queria beber a cidade toda”.
Era grande a “sede de conhecer” a oferta cultural, as livrarias, e em particular a Gulbenkian.
Tudo tão diferente e sugestivo das memórias “muito felizes” da infância. Aquilo era um
“brincar na rua até ao lusco-fusco, com piões, berlindes, bolas e bonecas”.
Ao longo do secundário foi crescendo uma ambição pessoal: estudar. “Para ter uma vida
melhor, e por amor ao conhecimento” que lhe foi transmitido pelos pais, tios e primos
mais chegados. “Saber pelo saber. Aprender a escutar, sempre. Para ter uma opinião
própria.”
Porque tinha mais jeito para as letras, optou por Política Social no Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas. E, já com o diploma na mão, ambicionou “ser parte do
IPS”. Foi admitida, primeiro como técnica superior, e depois foram chegando renovados
desafios, como administradora dos Serviços de Ação Social e, mais tarde, administradora
do IPS – “Foi uma aprendizagem tremenda, tremenda!”. Foi um assumir de imensas
responsabilidades para as quais foram exigidas competências ao nível da gestão estratégica do IPS. Identifica como marcante a construção da 3ª fase da Residência de Sant’Iago
– “foi um desafio muito grande. É um filho meu”. Mas, importante mesmo, sublinha, é
“formar equipas”. A missão mais nobre de um dirigente, considera, é juntar as pessoas
certas para alcançar objetivos.
Hoje, do 7º andar da DGES, Ângela Gonçalves mantém o carinho particular que tem pelo
Politécnico de Setúbal, mas tem de olhar para o ensino superior com uma “visão global
de todos os politécnicos e de todas as universidades”. Dos cargos tem uma noção muito
clara, independentemente da importância, “Quem entra, também sai!”.
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“A missão mais nobre é formar equipas”
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Da infância ficou-lhe o cheiro dos campos de Torres Novas e as histórias que ouviu, dos
mais velhos, sentada no poial, ao cair da noite. Talvez por isso Ângela Lemos cedo quis
ser educadora de infância, vindo a ingressar no 1.º curso da ESE, na “casinha dos três
porquinhos”, nome dado às instalações provisórias de então. Orgulha-se dessa circunstância pioneira, “foi muito bom ser das primeiras alunas, ter uma relação muito próxima
com os professores”, sentir que “o ensino superior e o IPS cresceu connosco”.
Do amor pelas crianças, depressa intuiu que a função era mais vasta, “o trabalho de equipa,
com os adultos, as famílias, a formação, o respeito, o dares-te a conhecer aos outros,
numa entrega total”, princípio que marca o seu percurso profissional e académico, até
ao doutoramento em Educação, área da Formação de Adultos. Acompanha-a o desejo de
“fazer melhor, na infância, com os jovens, os adultos”, sendo o trabalho de equipa a sua
trave mestra.
O convite para ingressar no IPS, como professora assistente, “foi um acaso muito feliz
e uma oportunidade para ter um outro olhar sobre a educação e poder contribuir”.
Agarrou o desafio e apaixonou-se pela docência, que confirma ser, no IPS, o “lugar mais
confortável, nomeadamente a supervisão de estágios, pelo apoio ao crescimento dos
alunos, que apoiam o crescimento das crianças”, acentuando o isomorfismo da formação
entre grandes e pequenos.
Reconhece que a gestão é “um bichinho” que sempre a desafiou, desde a coordenação
das equipas de educação de infância, até à função de subdiretora e diretora da ESE, a sua
“escola mãe”. A confiança dos pares e algumas características – “acho que sou assertiva” –
configuram aspetos marcantes da sua gestão: “Trabalhar de porta aberta, escutar os outros,
os professores, os estudantes, os não docentes, nunca deixar de os ouvir e partilhar”.
Convidada para vice-presidente do IPS, refere que o cargo que exerce “é mais complexo,
mais desafiante, crescemos muito, somos cinco escolas, cinco perspetivas, cinco modos
de entender”. Elege a cooperação como central para a “montagem do puzzle” e a chegada
a “bom porto”, consolidando a visão do IPS, “aberto à comunidade, onde a ciência e o
conhecimento estão ligados, muito centrado em servir os outros, os estudantes, a comunidade local, regional”.
Por isso diz, resgatando o lema, “o IPS é feito por pessoas, pessoas felizes, é bom estar aqui!”

Instituto Politécnico de Setúbal 40 protagonistas

Manuela Matos

Instituto Politécnico de Setúbal 40 protagonistas

1ª Diplomada IPS

ângela lemos

Trabalho de equipa e confiança: é bom estar aqui!
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António Freitas, natural de Almada, onde cresceu, possui uma seriedade afável.
Desde muito jovem sentiu inclinação para a mecânica e a eletrónica. Assim, escolheu
a licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Eletrónica, no Instituto Superior
Técnico, após a qual iniciou a sua vida profissional.
Em 1981, assumiu a função de engenheiro de produção na empresa Magnetic Peripherals,
onde foi evoluindo e passou a diretor do departamento de Engenharia, numa altura em
que a empresa tinha sido adquirida pela Seagate em Palmela.
Em 1995 aceitou o desafio da Pioneer no Seixal, uma experiência de 15 anos muito
gratificante, que lhe permitiu evoluir como profissional e como pessoa. Fez tudo, desde
a construção da fábrica à instalação dos equipamentos, formação de pessoas e de equipas.
Viveu as três principais fases da vida desta empresa em Portugal: o tempo de crescimento,
a estagnação e o decaimento. A perspetiva de evolução na indústria automóvel foi frustrada pela crise da indústria em 2008, levando ao fecho da empresa.
A aproximação ao IPS surgiu da necessidade de recursos humanos na Pioneer e foi mantendo esta ligação ao longo dos anos. Em 1998, estabeleceu uma ligação mais próxima
fazendo parte de algumas comissões do IPS, numa ótica de adequar os cursos à procura
de mão de obra pelos empregadores. O grande desígnio de estabelecer pontes entre o
Politécnico e as indústrias incentivou-o a assumir funções na direção do Centro de Integração e Inovação de Processos (CENI) no IPS. Mesmo com o fim da Pioneer aproveitou
alguns equipamentos para montar uma “Learning Factory” no IPS e desta forma promover o ensino, preparando os alunos com competências para a indústria.
Em 2009, foi eleito o primeiro presidente do Conselho Geral. Uma experiência muito
gratificante, que permitiu aprender com uma grande diversidade de pessoas. Recorda
o contexto em que havia dois grupos, um pró-conselho e outro de céticos, mas afirma ter
conseguido convencer os céticos de que o conselho contribuiu para o desenvolvimento
do IPS e para uma maior aproximação às empresas.
Quem trabalhou com ele, reconhece-lhe a exigência, a combatividade e uma grande visão
estratégica. António Freitas afirma que o âmbito da liderança é tornar a vida dos outros
mais fácil. Para ele um mais um é igual a três, porque em equipa é possível obter mais
valor do que a soma dos indivíduos. Reconhece que o IPS evoluiu bastante, está mais
apetrechado, mais moderno.
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Construindo pontes entre o ensino e a indústria
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Saído de Alfândega da Fé ainda jovem, Armando Gomes estudou Engenharia em França.
Um estágio curricular fê-lo perceber que a aeronáutica lhe interessava e, em mais de
40 anos, tem sido esse o meio onde se move e realiza, porque gosta de Mecânica e de
máquinas, apesar de “ter de fazer muita gestão”.
Voltou a Portugal em 2003 decidido a implementar uma unidade de produção de peças
para a aeronáutica. Sem mão-de-obra especializada, socorreu-se de trabalhadores
saídos das OGMA (na época, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico). Fez questão de
aprender a operar todas as máquinas, afirmando: “É essa a minha paixão”. Quando diz
“sei julgar os trabalhadores, porque já fiz o mesmo que eles”, reforça o seu gosto por
estar no piso da produção e o conhecimento vivido dos procedimentos adequados.
As centenas de milhares de peças produzidas pelos atuais 700 trabalhadores
representam, nas suas palavras, um desafio diário, pois as exigências constantes das
grandes construtoras de aeronaves não admitem incumprimentos. O crescimento da
empresa deve-se, na sua apreciação, à ligação estreita estabelecida com o IPS, pois 90%
dos engenheiros que emprega foram aí diplomados e dá conta de que “os responsáveis
principais da empresa são do IPS”, pelo que o apelida de “viveiro”.
Não espanta, por isso, que reconheça no IPS a prontidão com que tem respondido às
necessidades das empresas, nomeadamente quanto à formação de chefias intermédias,
através de ofertas formativas de técnicos superiores especializados. Ilustra, ainda, com
satisfação, as potencialidades efetivas da parceria que se foi construindo: através desta
foi criada uma “máquina de cravar válvulas qualificada pela Airbus” e foi estabelecido um
consórcio para a criação de uma unidade produtiva em Grândola, com mais parceiros.
Hoje, enquanto diretor-geral da Lauak Portuguesa, reafirma a relação de contínua e
estreita cooperação com o IPS. Solicitado o seu olhar sobre o IPS, diz: “Já faço parte”.
Para além de aludir à sua pertença ao Conselho Geral atual, reconhece que este tem
“um ensino interessante, que atrai empresas desta e de outras áreas”, para o qual tem
dado contributos, fomentando a adoção de sistemas de formação que não se centram
apenas na formação de engenheiros. Com a certeza que retira da sua experiência, afirma,
perentoriamente: “O Politécnico está a fabricar os elementos que permitem que a
economia portuguesa e as empresas existam”.
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Bill Williams nasceu em Cork, a segunda maior cidade da Irlanda, e fez um longo percurso
no mundo assim como na vida profissional. Ali fez a sua formação em Química, realizando
a licenciatura e o mestrado na University College Cork (UCC), em 1973, ao mesmo tempo
que trabalhava no controlo de qualidade na fábrica Dunlop.
A sua aventura em África começou na Etiópia (1974) para onde foi dar aulas de Química
numa universidade da Eritreia e no ano seguinte foi para o Quénia. Voltou a Cork, à UCC,
onde fez uma pós-graduação em Educação (1976), após a qual foi para Inglaterra dar
aulas de Química no ensino secundário.
Mas a vontade de voltar a dar aulas em África (1986), quando havia muita falta de professores em Moçambique, levou-o a passar por Portugal para fazer um curso intensivo
de português. Dispunha apenas de oito semanas, o que era um enorme desafio para
uma pessoa a quem tinham dito no secundário que não tinha capacidade para línguas.
Durante o curso numa escola de línguas percebeu precisamente o contrário. Esta experiência despertou-lhe o interesse em ser professor de línguas, o que veio a concretizar
mais tarde como diretor de um instituto particular de línguas em Setúbal. Para a sua
instalação definitiva em Portugal pesou o facto da sua companheira ser portuguesa.
Em 1999, foi convidado para dar aulas de inglês no IPS, em Setúbal. Quando abriu a
ESTBarreiro passou a dar aulas de inglês nesta escola. Mais tarde fez o doutoramento em
Gestão e Engenharia, e passou a dar aulas de empreendedorismo e de gestão industrial.
Nestes 18 anos de docência no IPS, recorda o primeiro grupo de estudantes, no ano de
abertura da ESTBarreiro, que foi muito marcante tanto para os docentes como para os
alunos, pois havia um espírito de equipa muito forte.
O apoio do IPS foi fundamental no desenvolvimento da carreira de docente. A este
propósito, recorda um episódio do início, em que, querendo participar numa iniciativa,
teve que colocar a questão ao diretor, e de este lhe responder: “Se o Bill achar que é bom,
avance e tem todo o nosso apoio”.
Hoje faz parte da direção da Sociedade Portuguesa de Educação e Engenharia (SPEE)
e por isso representa Portugal em fóruns internacionais desta área. Tem muito orgulho
nisso e sente que isso lhe dá reconhecimento internacional, fruto do apoio das suas iniciativas. Uma parte da sua função na SPEE, atualmente, é visitar as escolas de engenharia,
constatando que o IPS tem uma imagem no panorama nacional bastante positiva.
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Diz que sempre teve “uma veia e um gosto especial” pelo associativismo, e o seu percurso,
neste domínio, assim o comprova. Atual presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Associação Académica do IPS, Bruno Fagueiro anda nestas lides, mais a preceito, desde
que ingressou na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, em 2006. Mas vamos ao início
que a história é longa, feita de escolhas, “desafios constantes e jogo de cintura”, como
refere.
Frequentou o ensino básico na Quinta do Conde e é também aqui que conclui o ensino
secundário, na escola Michel Giacometti. Por essa altura, o contacto com o IPS, “através
de uma visita da escola, no âmbito da promoção do Instituto”, leva-o a optar por esta
instituição e pelo curso de Engenharia Eletrónica e de Computadores que, como diz,
“foi a minha primeira opção, queria este curso e queria ficar em Setúbal, perto de casa,
com a família”. Sente, até hoje, que fez “uma excelente escolha.”
Do curso para o associativismo, a transição foi rápida, tendo iniciado a sua participação
“desde muito cedo, desde o 2º ano, com as comissões de acompanhamento, os núcleos
de curso”. Em 2010 é eleito presidente da Associação de Estudantes da ESTSetúbal e,
em 2012, presidente da Associação Académica, depois de dois anos difíceis “a tentar
convencer os quatro presidentes, as quatro escolas e os estudantes que este era o caminho
certo e os ganhos que podiam ter”. Reconhece as resistências e os dilemas de então,
a eventual perda de identidade de cada escola e a sua representatividade, questão que
foi sendo ultrapassada com o projeto de trabalho, provando que a “globalização da ação”
favorece uma maior equidade nos recursos e na resolução comum de problemas de todos
os estudantes.
Como presidente advoga a natureza “política” da sua função, que implica “vestir o papel
dos estudantes, mas também perceber o papel de gestão de uma instituição de ensino
superior”, exigindo uma atitude de negociação permanente para alcançar sintonias
e consensos. Não sendo fácil “falar a uma só voz”, diz que o saldo é positivo, mantendo
a sua crença nesta confluência de práticas e perspetivas associativas.
Como homem envolvido na casa reconhece a evolução do IPS nos últimos anos e a sua
afirmação “no panorama nacional das instituições do ensino superior”. Destaca, entre
outros aspetos, “a qualidade e diversidade da oferta formativa, o ambiente entre os estudantes, a proximidade com o corpo docente”. Estas e outras razões fazem-no dizer, com
um sorriso aberto, “eu recomendaria o IPS a 200%, ou não andasse cá há tantos anos!”
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Desde o início do dia de trabalho até ao fim, a Carla Campaniço está disponível na
receção da ESTBarreiro, ocupada a distribuir as chaves das salas, a encaminhar alunos,
professores, funcionários e visitas, a atender o telefone, sempre com o sorriso sincero
que tão bem a carateriza.
Nasceu em Lisboa, mas cresceu no Barreiro, onde fez a escola primária, da qual guarda
uma memória sombria da morte da professora por acidente. Recorda assim esse tempo:
“brincava-se mais do que agora!”, acrescentando “agora, é só a guerra dos telemóveis!”.
Terminou o nono ano em regime noturno, constatando não ter muito jeito para estudar,
mas, por ironia do destino, acabou por vir trabalhar para uma escola. O seu primeiro
emprego foi num supermercado.
Em 2000, mudou de emprego, desta vez para a ESTBarreiro, decorria apenas o segundo
ano letivo da escola. Foi trabalhar para a reprografia onde estava encarregue de fazer as
sebentas para os alunos, que ainda eram poucos no início, mas que aumentavam todos os
anos. Passados oito anos, a ESTBarreiro deixou finalmente as instalações provisórias e
mudou-se para o edifício atual no Lavradio. As funções mantiveram-se na nova reprografia no 1.º piso do edifício, até ao momento em que devido à mudança de gestão esta
tarefa passou a ser um serviço externo. De maneira que assumiu novas funções, desta vez
subiu ao quinto piso, onde fez secretariado na direção. Desenvolveu novas competências,
organizava o correio e alguns eventos e realizava outras atividades essenciais ao funcionamento da escola.
Agrada-lhe a sua função atual na receção da escola. “Agora vim para a portaria, desci!”,
diz com tom de graça, e acrescenta “tudo passa por aqui! É a minha segunda casa, tenho
as preocupações que tenho com a minha casa, quer sejam as luzes que não foram apagadas, quer seja outra questão de logística, típicas de uma casa tão grande!”.
Há 19 anos a trabalhar na escola, sente que foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida:
“Adoro estar aqui!”.
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Assim que entramos no hall do edifício da ESCE/ESS encontramos o seu sorriso e uma
atenção delicada, marca do seu atendimento disponível e solícito. No lugar onde está,
que diz “ser central”, Maria do Céu reconhece a importância de prestar “um bom acolhimento ao público, ser responsável, ser educada”, princípios que utiliza com saber
e discrição, para atender quem a procura.
Talvez a capacidade de “saber ouvir e saber interagir” advenha da sua infância, quando,
em Ferreira do Zêzere, juntamente com os seus seis irmãos, primos e crianças da terra,
ia a pé para a escola, num feito de autonomia, responsabilidade e atenção de uns para
com os outros. Por essa altura, a escola foi curta, apenas a considerada necessária para as
raparigas, questão que resolveu em adulta, optando por mais caminhos de aprendizagem
e escolaridade. Assim chegou ao IPS, em 2001.
Do trabalho que realiza e do qual “gosto muito”, destaca a relação como a coisa principal,
nomeando a “afinidade, a criação de certos laços, a empatia” com os estudantes, que
“a tratam com muito carinho” e de quem se orgulha, quando mais tarde voltam ao IPS e
com ela partilham histórias da vida pessoal e profissional “ e isso é uma gratidão enorme,
não há nada que pague isso”.
E como nem tudo são rosas, esta proximidade e este “consolo e alegria” não a impedem
de assinalar o lado delicado da sua função: “Faço basicamente a triagem de todos os
estudantes do IPS, e às vezes em algumas situações, por exemplo, nas matrículas, nem
sempre é fácil aceitarem o que dizemos”. Mas confirma, com um sorriso, que isso são
aspetos residuais, que resolve com calma, após “ouvir, saber o que os alunos pretendem
e ajudá-los mediante os nossos conhecimentos”. Remata, com convicção, “mas eu gosto
do atendimento ao público”, confirmando que está no lugar certo.
Quando a interrogam sobre o conceito do IPS, o cartão de visita que apresenta, sem
hesitar, são os professores, “temos um corpo docente bom”, ilustrando o que observa:
“Vejo que atendem os estudantes, dão-lhes atenção, às vezes até aqui no átrio, para
tirarem dúvidas, conversarem…”, integrando também a sua experiência, que considera
muito positiva, “tenho uma boa relação com os professores e os professores comigo
e eles gostam de mim”.
Depois de 18 anos de casa, não tem dúvidas quando lhe perguntam “se é bom estudar no
IPS”, respondendo que é um “bom ensino para aconselhar” e, pela sua parte, sente-se
“otimamente bem nesta casa”.
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“Temos de nos abrir aos outros, não podemos ficar centrados em nós próprios”. É desta
forma que Cristina, de sorriso aberto, marca pessoal que o IPS tão bem reconhece, fala
de si mesma e da casa que ajudou a construir.
Cristina Gonçalves, agora secretária da Presidência, traz ao peito o orgulho de ter sido
a primeira funcionária do IPS e na memória a história do Politécnico de Setúbal que
viu crescer, modificar-se e engrandecer. Não esquece que o caminho tem sido longo,
lembra a relevância das pessoas que ajudaram neste percurso: “É muito importante não
esquecermos as pessoas que fizeram a história desta instituição”, e afirma, convictamente, que, hoje, o IPS é uma referência no ensino superior, “estamos a tentar dar um
salto positivo em muitas matérias e em muitas áreas e estamos a conseguir”. Vê, pois, os
últimos anos como o ponto de viragem do Instituto para fora de si mesmo, para o meio
envolvente, nacional e internacional.
Do seu trabalho, que define como uma multiplicidade de tarefas, destaca como objetivo
primeiro garantir que os diferentes interesses, com que se depara todos os dias, se
consigam conciliar num resultado positivo. É esta atitude conciliatória que tanto marca
a presença da Cristina no IPS.
Diz que gosta naturalmente das pessoas, que é um sentimento que não se explica,
“temos de gostar das pessoas senão como é que conseguimos fazer qualquer coisa
ou construir qualquer coisa?”
Nascida e criada em Lisboa, foi o projeto IPS que a trouxe para terras sadinas. Inicialmente sem grande definição de tarefas, fez um pouco de tudo, mas cedo instalou-se
na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, com a Comissão Instaladora, e assumiu o
Secretariado de Direção. Mais tarde, passou para o Secretariado da Presidência onde,
confessa, o mais difícil é lidar com o volume de solicitações e com a urgência dos assuntos, e o mais prazeroso é o contacto com as pessoas.
As pessoas são, de facto, a grande preocupação de Cristina e é por isso que, para além do
trabalho técnico, se empenha “para que tudo esteja em harmonia e que tenhamos um
bom ambiente de trabalho”. Na verdade, acrescenta, o que procuro é “tentar, com cada
pessoa, arranjar uma forma de chegar a essa pessoa e conseguir que o trabalho se consiga
levar a bom porto e que nós consigamos dar o melhor pela instituição e para todos”.
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Não faças aos outros o que não gostavas que te fizessem a ti é uma afirmação que o
acompanha, mas que não considera de forma literal, “muitas vezes nós nem sabemos
bem o que queremos para nós”. Esta aprendizagem, de ir além do sentido literal, adquiriu-a no curso de Ciências Religiosas. Nascido no seio de uma família católica, os ritos
religiosos faziam parte da sua vida, mas foi no contacto com D. Manuel Martins, bispo de
Setúbal, que interiorizou a importância de viver genuinamente os fundamentos cristãos.
Defende que todos estamos potenciados para uma dimensão espiritual, “esta vontade de
nos transcendermos a nós próprios é a expressão disso mesmo”.
De origens humildes, o seu berço foi o Bairro Santos Nicolau, em Setúbal. Foi ali e
naquele tempo que se sentiu mais feliz. Um bairro piscatório, genuíno, mas também
marcado pela pobreza, em que o ciclo de vida começava aos 13/14 anos quando iam para
o mar. Era para isso que estava preparado, mas a sua vida sofreu uma reviravolta pela
mão da professora do irmão, que, com uma sensibilidade fora do comum, conseguiu
mudar o caminho de Eugénio e do seu irmão. “Para se sair da pobreza é preciso sempre
mediação… estar no sítio certo e haver uma hora certa, e nós tivemos a mediação de que
precisávamos”.
Quando descobriu que gostava de ensinar, procurou qualificar-se e assim chegou
à Escola Superior de Educação. Estava no mestrado quando sofreu uma doença cancerígena que o obrigou a parar. Não lamenta não se ter atualizado academicamente, pois
defende que “no contacto com as pessoas vou-me atualizando empiricamente”.
O seu envolvimento com o IPS inicia-se quando, na Comissão de Avaliação da Operação
Integrada do Desenvolvimento, conhece o então presidente do Instituto. Manteve-se ligado, primeiro como espetador, depois como membro do Conselho Geral, permitindo-lhe
uma visão mais ampla. “É um Instituto que tem uma abertura universal extraordinária”.
Vê o IPS com preocupações científicas e pedagógicas, mas reconhece-lhe uma ação mais
ampla. Refere a este respeito que encontra “muitas vezes em lugares de cidadania ativa
gente que aqui se preparou”.
Do futuro do IPS diz: “O que eu quero muito é o Instituto na rua, quero o Instituto nas
fábricas, nos bairros, com as instituições”. Defende que o ensino politécnico “está talhado
para poder fazer esse entrosamento entre as realidades humanas…para depois tornar
isso academia, ideia”. É por isso que afirma “quero o Instituto de portas abertas”.
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Faisal Aboobakar é professor de Educação Física do Ensino Básico, profissão que aprendeu na ESE, que considera “a minha casa” e onde ingressou em 1991, para tirar um curso
superior que “para mim era a chave para uma vida melhor”. A vinda de Moçambique aos
11 anos, com a família, para “encontrar melhores condições de vida”, alimentou-lhe os
sonhos e a tenacidade para investir na sua formação.
Quando fala, percebe-se que o seu amor pela profissão “vai muito para além de ser
apenas um ensinante de atividade física”, destacando o papel na “construção de um
determinado perfil, de uma maneira de estar na sociedade”. Afirma, sem rodeios, que
na escola “temos que cuidar dos nossos alunos”, à semelhança do que viveu na ESE.
Relembra “o carácter familiar da escola, um grupo de professores com muita experiência de
ensinar e uma visão de terreno”, fundamental para saber agir nos contextos de trabalho.
Destaca desse tempo a marca que ficou, ou seja, “toda a gente cuidava de toda a gente”.
Considera-se “uma pessoa muito aberta à participação” e não deixou de fora os seus
créditos, neste domínio. Foram muitos os órgãos a que pertenceu, representando os
estudantes, fazendo da escola um lugar de cidadania ativa.
Assinala ainda experiências que, no currículo da ESE, inspiraram as suas condutas
e aprendizagens inovadoras: “Nas Atividades Interculturais éramos colocados numa
comunidade, em grupos de alunos de cursos diferentes; o projeto Erasmus, onde percebi que afinal não éramos assim tão pequeninos, éramos tão grandes quanto os outros;
o estágio, que abriu horizontes”
E como o bom filho à casa torna, já regressou três vezes à ESE, como professor convidado.
“É um privilégio poder dar o meu contributo na formação de professores”, na casa “onde
aprendi a base da minha estrutura profissional”. Trocam-se as voltas e agora é ele quem
ensina “não só o conhecimento técnico e científico, mas também a minha experiência
e visão do que é uma escola, o ser professor vai muito para além de ensinar matérias”.
Relativamente ao IPS, hoje, destaca o lugar que alcançou no panorama do Ensino Superior
e a evolução nos últimos 10 anos: “Onde havia uma visão catastrófica sobre o IPS e esta
escola em particular, o IPS foi capaz de criar novas escolas, novas ofertas, e ser hoje em
dia, em alguns casos, não uma alternativa, mas uma opção”.
Como antigo estudante, isso deixa-o muito orgulhoso e feliz, dizendo a sorrir: “Assim
estes 40 anos poderiam ser 80”.
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A professora e a experiência da “instrução primária” marcarão o seu percurso profissional
de cerca de 30 anos. O brio, o empenho familiar na escolarização (simbolizados numa
caneta de tinta permanente que recebeu ao finalizar a chamada 4ª Classe) e o repúdio
pela humilhação estiveram em episódios que sustentarão os valores orientadores do
modo de ser professora de Maria Forreta. As “dimensões ética e humana”, ligadas ao
papel docente no “desenvolvimento do ser e do estar” das crianças, jovens e adultos
e adultas, serão interiorizadas com a ajuda de outros docentes e através da experiência.
Findo o ensino secundário em Setúbal, frequentou o 1.º ano da licenciatura em Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. A colocação no curso e instituição de primeira
escolha não impediu a desilusão: afinal, a prática da investigação social não fazia parte
do currículo inicial. Outros fatores juntaram-se à vontade de não continuar esse curso
e de ingressar na ESE, em início de vida, no curso de Professores de 1.º Ciclo.
Sentiu “uma diferença incrível”, diz, para acentuar a disponibilidade e incentivo para
apoio a estudantes e a proximidade com o corpo docente da ESE, incluindo a física –
“sentavam-se ao nosso lado (…) íamos discutindo parágrafos dos trabalhos”. Nas suas
palavras, a cultura que encontrou banira a solenidade e formalismo universitários.
Os pavilhões provisórios, melhor, “as casas do três porquinhos”, foram lugar inicial
para uma descoberta fundamental: “o incrível papel do professor do 1.º Ciclo”, aquele
que semeia competências e oportunidades com os alunos.
Após o primeiro ano de trabalho numa escola de 1.º Ciclo, uma vicissitude fez com
que, até hoje, todo o seu percurso profissional e académico se orientasse para o Ensino
Especial. Vencidos os medos dos meses iniciais, durante sete anos ficaria exclusivamente
ligada ao trabalho com adultos portadores de deficiências intelectuais na APPACDM de
Setúbal. Reconhece nesse trabalho as possibilidades de um “retorno e reconhecimento
grande”, pois os resultados são mais imediatos, as mudanças mais visíveis.
As memórias que retém do IPS sublinham os contributos para o seu processo de desenvolvimento, vindos de docentes, mas também de não docentes. Não tem acompanhado
de muito perto as iniciativas do IPS, mas gostaria de contrariar esse alheamento. Por isso,
sugere que o IPS se assuma como protagonista da formação em serviço de professores,
criando, também, oportunidades de retorno.
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Nasceu em Grândola, por tradição familiar, mas haveria de viver sempre perto do mar:
no Algarve, até aos 9 anos, e em Setúbal, desde então. O mar é, para Fernanda Pestana,
fonte de tranquilidade, algo útil para quem diz “adoro bons desafios” e teve alguns
“fantásticos”.
A Economia, como formação superior e exercício profissional, imperou sobre outras que
lhe interessavam. Para si, esta seria uma “uma possibilidade de promover uma sociedade
mais equitativa, de desenvolver caminho”. Os caminhos que percorreu dizem-lhe que os
seus interesses e energias a mantiveram próxima dessa motivação.
Durante a frequência dos 4º e 5º anos da licenciatura na Universidade Técnica de Lisboa,
lecionou na Escola Comercial e Industrial de Setúbal, em cursos noturnos, maioritariamente com alunos adultos. Foi uma experiência muito positiva, numa fase da vida de
que muito se orgulha: “Casei, acabei o curso, dava aulas, tive uma filha e tirei a carta de
condução”. Tornou-se professora profissionalizada e exerceu na Escola de Aranguez,
em Setúbal, dando continuidade à ligação ao mundo do ensino.
Em 1990, aceitou o convite para lecionar Economia na Escola Superior de Tecnologia de
Setúbal, para a qual haveria de concorrer seis anos depois. A novidade e intensidade do
trabalho foram, reconhece, um desafio gratificante. O convite endereçado pela Prof.ª
Cristina Figueira, presidente do IPS, para concretizar a fundação da Escola Superior de
Saúde do IPS, foi, diz, a grande oportunidade para “fazer nascer algo”. A segunda metade
do ano 2000 foi plena de “momentos intensos e trabalhosos”, para que se concretizasse
a missão de iniciar o funcionamento da ESS/IPS no ano letivo de 2000/2001.
Em retrospetiva, relembra a premência de identificar e mobilizar docentes e não docentes,
de promover a construção de “currículos ambiciosos e inovadores” e de “garantir que
haveria estudantes”. O sucesso do início da ESS/IPS veio das “pessoas muito boas” que
cooperaram e das aspirações da região, tornando possível “fazer uma escola sem paredes”,
aludindo à inexistência de edifício próprio, depois de vários projetos e tentativas.
Os quatro anos como vice-presidente do IPS exigiram-lhe “muita energia”, mas classifica-os como muito válidos. Encara, hoje, o IPS como “aberto ao Mundo”, em “diferentes
áreas do conhecimento”, a “olhar para a sua geografia”, com movimentos de internacionalização significativos e docentes “abertos para a investigação e inovação pedagógica”.
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Quando lhe perguntam de onde veio “o bichinho” pelo futebol, diz que foi “uma coisa
natural”, iniciada nas brincadeiras com amigos, a bola sempre nos pés, “a porta da
casa de banho da escola, como baliza”, as gincanas dos santos populares, a recriação
do basebol, “jogávamos na calçada do largo, com o escape de uma mota e uma bola de
ténis”. Falamos de Hélio Sousa, menino que cresceu lá para as bandas da Fonte Nova
e da Reboreda, em Setúbal, terra onde nasceu, a 12 de agosto de 1969. Desde então, muita
água correu debaixo das pontes: frequentou “quase todas as escolas de Setúbal”, jogou
em clubes do bairro, foi jogador profissional do Vitória de Setúbal e, nos últimos anos,
selecionador nacional das equipas jovens de futebol, com provas dadas.
A convivência entre iguais, na infância, aprimorou-lhe o jeito pela atividade física,
mas foi o futebol que ganhou a dianteira, ainda que no início essa paixão se diluísse em
propósitos que “passavam mais pela vida, por ir vivendo”, ligando as aprendizagens da
rua com a “educação formal, que tínhamos que fazer”. Mais tarde, o sonho impôs-se,
ingressou no Vitória de Setúbal e quando começou a jogar na seleção nacional (em 1989
foi campeão do mundo, em juniores), optou pelo futebol, deixando por concluir o 10.º ano.
A decisão de voltar à escola, em adulto, afigura-se uma oportunidade para continuar o
seu percurso, porque, como refere, “ser campeão do mundo não foi garantia de nada, tivemos que continuar a conquistar o nosso espaço”, sendo este o foco para concluir o 12.º
ano e ingressar na ESE, onde se licenciou em Desporto, porque queria “ ter mais portas
abertas, para quando a carreira acabasse”. Reconhece que esta opção foi fundamental
para a sua valorização e que viveu na escola “momentos únicos que contribuíram para
ser o que sou hoje”.
Do curso realizado salienta o seguinte: a importância do “contacto com outros colegas,
mais novos, com outros problemas, numa altura em que estava a perspetivar mudar de
carreira”; as dinâmicas na turma, “o estarmos envolvidos, os trabalhos de grupo, as atividades práticas, levaram-nos a ter uma ligação muito grande que ainda hoje perdura”; e os
conhecimentos adquiridos que lhe permitiram consolidar “um conjunto de ferramentas
que se revelaram essenciais no futuro e isso é inesquecível”.
Como antigo aluno, diz que o IPS “tem tido um desenvolvimento muito grande e é uma
referência na nossa cidade”, sentindo-se satisfeito por poder dar esse testemunho.
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Natural de São Tomé e Príncipe, João Paulo recorda as dificuldades de uma infância feita
com sacrifícios, o caminho para a escola, de 8 a 10 quilómetros, era feito a pé, “a minha
irmã mais velha arrastava-me pelo caminho para eu acompanhar a passada dos restantes”.
Era um percurso difícil, passavam por zonas que tinham cobras, e os adultos, como
queriam que se despachassem, “contavam-nos histórias de medo e eu tinha pânico”.
O medo era de facto muito e por isso a memória não é agradável, mas também não se
esquece do cenário desse início de vida. “Lembro-me de passar no meio das mangueiras,
fruta não faltava, tropeçávamos no ananás, lembro-me de toda essa riqueza de São Tomé”.
É na 3.ª classe, com a mudança para Cabo Verde, que a sua vida começa a tomar um rumo
diferente. São Tomé era uma terra muito verde e cheia de água, com um ritmo de vida
muito calmo. Cabo Verde mostrou-lhe a aridez que a terra pode ter e exigiu-lhe um ritmo
diferente. Mas a grande mudança fez-se na 4.ª classe quando se mudou para Portugal,
para o Barreiro. “Aqui foi um sofrimento daqueles sentidos porque a pedalada era outra”.
A diferença de ritmo e de exigência via-se nas pequenas coisas: “Eu trazia uma caligrafia
muito cuidada, aqui para acompanhar as aulas passei a escrever com letra de médico”;
“lá também tínhamos mais tempo livre, cá tínhamos outras obrigações”.
Depois do choque da 4.ª classe, a adaptação foi normal e cedo decidiu ir trabalhar. O seu
sonho era poder formar-se em engenharia do som, mas naquela altura as opções existentes
não lhe eram viáveis. Quando a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro abriu, decidiu
retomar os estudos. Tinha 33 anos e, por desafio de amigos, entrou na licenciatura em
Engenharia Civil.
A Escola Superior de Tecnologia do Barreiro teve sempre uma preocupação muito grande
com o combate ao insucesso escolar e quando o convidaram para ser monitor nesse âmbito
aceitou o desafio. Desde então tem mantido a ligação à escola.
A experiência enquanto estudante foi riquíssima, mas foi enquanto docente que enfrentou
os maiores desafios. Ser professor “não era algo em que tivesse pensado, não era algo que
tivesse como objetivo, mas abracei-o com todo o empenho”.
João Paulo olha para o Instituto Politécnico de Setúbal como um capítulo marcante
da sua vida e reconhece que a instituição tem vindo a mudar de forma significativa,
“antes pensávamos em Escola, hoje pensamos em IPS”.
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Nascido em Setúbal, formou-se em Organização e Gestão de Empresas e foi na área da
Contabilidade que iniciou a sua vida profissional.
Humanista confesso, João Piteira desde cedo aprimorou as suas capacidades de liderança
e a experiência enquanto treinador de equipas desportivas jovens aumentou o seu gosto
natural pelo coletivo, “só em conjunto é que se consegue atingir os objetivos”.
Foi por sentido de equipa e de contributo que aceitou o convite para ser o primeiro
diretor da Escola Superior de Ciências Empresariais. A proposta passava por criar “uma
Escola Diferente”, de fazer daquele espaço de ensino um local privilegiado de contacto,
aprendizagem e aproximação à realidade empresarial. A ideia era desenvolver uma prática pedagógica que proporcionasse aos estudantes o desenvolvimento das competências
de que as empresas precisavam.
Quando recebeu o convite, percebeu que a sua experiência profissional, ligada às empresas, era uma mais-valia para o projeto que se avizinhava, pois proporcionava-lhe um
conhecimento aprofundado e prático das necessidades sentidas pelo tecido empresarial,
“temos de experienciar, temos de viver também para conhecer”.
O seu objetivo era aliar às competências científicas e técnicas, as competências sociais
e humanas, pois acreditava, e acredita, que o desenvolvimento da economia tem de ser
acompanhado pelo desenvolvimento do Homem, a intenção era que os estudantes levassem a perspetiva de dignificação do Homem para as empresas. A empresa deve humanizar-se, defende, e se assim forem todas, a sociedade também se humanizará.
Foi este valor que, sempre, norteou o seu desempenho enquanto dirigente: “Considero
as pessoas o mais importante, porque sem pessoas não temos organizações, são elas que
criam e desenvolvem conhecimento”.
Hoje, vê o IPS como uma realidade diferente, cresceu em dinâmica e em organização.
É o resultado das experiências que as diferentes pessoas que passaram, e passam, pelo
IPS vão trazendo para o todo.
Há 10 anos descreveu o IPS como um desejo concretizado. Hoje afirma “todos os desejos
se podem tornar realidade, só depende de duas coisas: Vontade e Trabalho”.
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A tendência infantil de João Rodrigues para ser falador e contar histórias com humor era
notada e, mais tarde, percebeu “que tinha características que poderiam ser apreciadas”
na integração em grupos e equipas. Por isso, as expressões “comunicação” e “relacionamento com os outros” são as que usa para se definir. São essas as bases fundamentais do
seu percurso académico e profissional.
Durante a adolescência, por estar integrado numa equipa de futebol e ter sido eleito
Delegado de Turma no 3.º Ciclo e no Ensino Secundário, confirmou e cultivou o seu perfil
de liderança. Daí concluiu “que seria a Gestão o seu caminho” para prosseguir os estudos.
Para iniciar esse caminho optou pela ESCE, com determinação: pelo menos durante a
semana, viveria afastado da família, com residência na Amadora, mas “próximo geograficamente, para não perder o contacto”, e dedicar-se-ia intensamente à vida académica.
Abandonou a prática do futebol, mas cumpriria os seus objetivos, como dizia aos colegas:
“Não vim para aqui brincar”.
Divertiu-se, reconhece, enquanto estudante e dirigente associativo, mas não é a dimensão lúdica que mais destaca. Logo no 1.º ano e até final do curso, fez parte dos Órgãos
Diretivos da Associação de Estudantes da ESCE, tendo sido seu presidente durante o
3.º ano. Convicto de estar envolvido em atividades importantes, pois diz que “sentia que
estava a fazer algo útil e que aprendia muito; era o complemento perfeito do que eu estava
a estudar, no meio de 32 voluntários”. Simbolicamente, a cerimónia da Queima das Fitas
ficará como momento de especial significado pessoal, assinalando um percurso de gestão
do seu tempo, recursos e vontade.
Hoje, como diretor de Recursos Humanos reconhece a presença das competências
desenvolvidas no percurso académico e sublinha que “não chega sermos tecnicamente
evoluídos naquilo que fazemos se não soubermos comunicá-lo, fazer com que os outros
entendam o que fazemos”.
Orgulha-se de partilhar o seu trabalho na empresa com diplomados da ESCE e de ter conhecimento de outros e outras que conseguiram “atingir posições de topo”, confirmando
que, da ESCE, “saem pessoas com muito talento”, como resultado do empenho, qualidades humanas e disponibilidade de não docentes e docentes. A visão sobre o passado leva-o a dizer que “o IPS está recheado de boas pessoas” e, por isso, no mercado de trabalho,
será o coletivo, no qual se inclui, quem demonstrará as suas potencialidades, bem como
as do Ensino Politécnico.
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Apenas a memória mais antiga que partilhou (uma traquinice infantil) se refere
a Moçambique, território de nascimento e onde João Vinagre viveu parte da infância.
O resto da sua narrativa versará, quase em exclusivo, sobre as vivências escolares e académicas, enquanto estudante e docente, neste caso, em diferentes funções.
Até concluir o Ensino Secundário no Algarve, passou por diversas escolas e, pelo que diz,
positivamente marcantes: da escola de Alpedrinha, um professor exemplar que incentivava e premiava a leitura de poesia; da escola das Caldas da Rainha, as vivências artísticas
e culturais.
A Arquitetura foi a primeira aspiração para a continuação de estudos, mas a Engenharia
Civil foi a escolha definitiva e que o levaria a permanecer longamente no Instituto
Superior Técnico. Após a licenciatura seguiu-se o mestrado e o doutoramento e o início
da atividade docente. Foi aí, também, que, como disse, “o IPS o encontrou”, através dos
professores Cristina Figueira e Armando Pires, presidente e vice-presidente do IPS
à época.
Levaram-lhe o desafio de criar a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, que aceitou
“atordoado e assustado”. Sem experiência, até aí, no domínio da gestão, com um imaginário pouco favorável acerca do Barreiro, adiou a resposta e visitou o que viria a ser o seu
local de trabalho. As instalações provisórias deixaram-no “negativamente impressionado”,
mas aceitou o convite para dar início à instituição que viria a dirigir e ajudar a erigir e à
qual está ligado há 20 anos.
Definiu-a como uma “experiência marcante” e das mais importantes da sua vida, pela
oportunidade e necessidade de aprender e de desenvolver competências que até aí não
lhe tinham sido requeridas. Das exigências do cargo de diretor, que exerceu durante 10
anos, refere-se a “ser reconhecido na cidade”, saindo do anonimato a que se habituara.
Contudo, a necessidade de “interagir com a comunidade envolvente” também lhe trouxe
a gratificação de representar a casa que lhe deu “um prazer muito especial”.
Lecionar, investigar e orientar mestrandos realizam-no, mas tornaram-se incompatíveis
com os cargos de gestão que foi assumindo, o que lamenta. Procura, por isso, dar o seu
melhor contributo às funções que exerce na Presidência do IPS. Olha-o como uma “instituição bem organizada, adaptada e com nome de que se pode orgulhar”, com sorte pela
sua localização, “clima, terra e gentes”, pelo que afirma “temos tudo para ter um excelente
futuro”.
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Aos 75 anos, José Deus ainda gosta e pratica desporto. O prazer que retira da atividade
física é hoje mais de convívio do que de competição. É nesta mesma linha que considera
o seu contacto com o IPS nos dias de hoje. “Espero não o perder enquanto lá tiver os
amigos que tenho, é uma convivência saudável e lembro-me de tudo o que nós passámos,
a nossa envolvência, foram 15 anos da minha vida que dediquei ao IPS”.
A primeira memória que tem de si mesmo é a vontade de entrar para a escola aos seis
anos, “gostava de aprender, queria saber ler, queria tudo, queria descobrir a vida”.
Esta vontade de aprender e de progredir tem marcado a sua história de vida. Foi sempre
um bom aluno e o seu sonho de criança era seguir a profissão de maquinista de barcos,
no entanto a vida trocou-lhe as voltas.
Aos 16 anos iniciou, por vontade própria, a sua vida profissional como aprendiz no
Arsenal do Alfeite. Dois anos depois estava preparado para ser operário. A carreira
progrediu a galope, demorava pouco tempo em cada patamar, subindo os degraus, rapidamente, sem dificuldade. Aos 19 anos deram-lhe o lugar de contramestre de oficina na
Escola Emídio Navarro, em Almada, onde iniciou o trilho de professor.
“Sempre gostei de mecânica, da transformação de um produto em bruto numa peça de
um acessório”, é enfim a ideia de que há a possibilidade de evoluir e é essa mesma perspetiva que, hoje, reformado, o leva a dedicar-se ao “trabalho com as energias quânticas
a ensinar a ajudar o meu semelhante”.
O primeiro contacto com o IPS aconteceu em 1989 quando foi convidado para integrar o
laboratório da ESTSetúbal. No entanto, o presidente do Instituto analisou o seu currículo
e resolveu propor-lhe outro desafio: “Vais tomar conta da ESTSetúbal”. A sua intervenção
no IPS não se limitou à ESTSetúbal, tendo ajudado também a ESE a crescer.
Dos 15 anos dedicados ao IPS diz: “Dei tudo o que tinha e o que não tinha e até me levou
a tirar o curso de energias alternativas, que era uma área que não dominava. Foi muito
gratificante!”
Do que retira desses anos está o prazer em ensinar, estão as coisas que persistem no
tempo, estão os convívios e as amizades. É por isso que recorda com saudade os jogos
de futebol que faziam às 18h, após o horário de serviço, dizendo: no IPS “tenho pessoas
amigas por todo o lado”.
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De alma citadina e sorriso largo, Lina diz que sempre foi “boa aluna” e “muito curiosa
e inquieta e com muita vontade de perceber como as coisas funcionavam”. Foi isso que
a levou a escolher Biologia, na área científica, quando se candidatou ao Ensino Superior.
Um colega, no entanto, falou-lhe de Fisioterapia e sentiu-se tentada a perceber o que era.
Na altura, o ensino de Fisioterapia estava inserido na saúde, o que lhe deu a oportunidade
de se candidatar às duas áreas, tendo conseguido entrar em ambas. Quando chegou a
altura de escolher, já tinha frequentado aulas em Alcoitão (Fisioterapia) e optou por ficar.
Foi a Fisioterapia que a trouxe para Setúbal. Tinha uma colega no curso que morava aqui
e, assim que terminou o bacharelato, veio trabalhar no Hospital de S. Bernardo, complementando com atividade privada.
Quando a licenciatura bietápica entra em funcionamento na Escola Superior de Saúde e é
dada a possibilidade, a quem tinha o bacharelato, de obter a licenciatura, Lina não perde
a oportunidade. Na licenciatura “tive o contacto com o meio académico” e isso levou-a
a questionar-se e a sentir-se inconformada com o seu percurso clínico hospitalar e a
inquietar-se para mudar a área de trabalho.
Quando, no final desse ano, a convidam para ficar na Escola como docente, Lina encara
a situação como uma oportunidade a não perder e não hesita. A proposta pressupunha
que acompanhasse os estudantes que estavam integrados em meio clínico, juntando as
duas áreas, a académica e a clínica, e isso foi muito atrativo.
Foi como presidente do Conselho Pedagógico que iniciou o projeto da semana de integração dos novos estudantes. “Eu só posso desenvolver outras competências se estiver
devidamente integrada no meio envolvente”. Foi este o pensamento que norteou o
projeto e lhe deu tão bons resultados, levando a que fosse adotado e adaptado pelas outras
Escolas do IPS.
O momento que mais a marcou no Instituto foi o processo de Bolonha, “foi uma época de
crescimento e de desenvolvimento”. O departamento levou a tarefa muito a sério e foram
realizadas muitas pesquisas, reuniões, debates de ideias de forma partilhada, pelo que se
gerou um espírito de grupo muito forte.
Ao Instituto reconhece o trabalho feito, mas também o muito que ainda há para fazer.
“Há vários desafios que o Instituto terá de ultrapassar, mas acredito, sem dúvida que
existe essa capacidade”.
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Luís Semedo teve uma “infância cheia de riqueza”, do ponto de vista social e educativo,
na qual participaram a sua família e as escolas que frequentou. Insiste na importância
dos valores transmitidos pelos pais e pelas oportunidades no meio escolar e académico.
Licenciado pela ESCE em Contabilidade e Finanças, defende que esses valores fizeram
dele melhor profissional e cidadão.
Afirma a sua origem no Bairro da Belavista, em Setúbal, sabendo da associação comum
com “bairro problemático” e prefere salientar as vantagens em vez do estigma. A experiência positiva nas escolas que frequentou, pelo incentivo e disciplina, leva-o à convicção de que a “educação tem um papel fundamental na nossa sociedade”, no combate às
desigualdades sociais, e a incentivar outras crianças e jovens a aspirar à ascensão social.
A disciplina surge associada aos pais, os quais fizeram questão de a incutir, reforçando
como esta é fundamental para o exercício da cidadania. Observa, hoje, que a disciplina,
enquanto forma de “estarem as pessoas todas juntas e perceberem qual é o objetivo”, tem
de ser considerada no mundo do trabalho: “Se não levarmos disciplina para o nosso seio
profissional, seremos piores profissionais e cidadãos”.
As vivências de estudante e dirigente associativo permitiram-lhe demonstrar os valores
até aí assimilados e potenciá-los. A frequência do curso superior deu-lhe a “parte técnica”
da gestão mas também o levou a ver como “a pessoa, hoje em dia, é fundamental”, pelo
que o princípio do humanismo não deve ser descurado.
Ser presidente da Associação de Estudantes da ESCE também lhe deu “treino de gestão”,
porque “ser representante de duas mil pessoas exige rigor ético”, competências para
criar e manter uma equipa, assumir responsabilidades e “ser equitativo, para todas as
pessoas perceberem porque tomamos uma decisão”. Reconhece que a representação
em órgãos da ESCE e do IPS, a pertença a federações de estudantes e a participação em
encontros nacionais e internacionais foram essenciais na sua formação como pessoa e
profissional.
Não será, pois, por acaso que a passagem de testemunho ao sucessor no seu cargo seja um
dos seus momentos mais significativos. O reconhecimento de um auditório cheio, com
os pais presentes, e os agradecimentos pessoais de quem tinha apoiado, deram sentido
a uma das suas máximas: estar em “qualquer missão para ser o melhor”, com “humanidade, sentido de responsabilidade e vontade de atingir objetivos”.
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A infância de Luís Vitorino, no Huambo, em Angola, deu-lhe oportunidades para expressar a sua agitação em espaços abertos; nas aulas com a avó, sua professora, aprendeu
muito, incluindo a disciplinar-se. A agitação política e a insegurança na cidade levaram
a que a sua família migrasse para Luanda, onde ele viria a terminar o Ensino Secundário
e a iniciar estudos superiores.
Em 2012, frequentava o 2.º ano da licenciatura em Contabilidade e Administração na
Universidade de Belas-Luanda quando decidiu concorrer a uma bolsa de estudos para
Portugal. Habituado ao movimento dos aviões militares enquanto viveu no Huambo,
tinha-se imaginado piloto, pelo que pensou em usar a bolsa para realizar essa aspiração.
Já em Portugal, tal não se viabilizou, pelo que, de entre as possibilidades de formação,
selecionou a licenciatura em Contabilidade e Finanças da ESCE. Adaptado à realidade
e para encerrar o projeto de ser piloto, diz: “Os contabilistas não têm a cabeça no ar,
fazem outros voos, para terra, voos curtos”.
Na ESCE, daria continuidade à formação iniciada em Angola, ainda que tenha sido
necessário ultrapassar dificuldades administrativas geradoras de alguma ansiedade.
Valeu-lhe, acentua, o bom acolhimento organizacional, a disponibilidade de docentes
e não docentes e os relacionamentos próximos que com estes estabeleceu. Por essa
e outras razões, diz que o IPS “não é só uma academia, é uma grande família” e é com
muito apreço que, ainda hoje, recebe os convites institucionais que lhe são endereçados.
Do seu percurso académico destaca duas experiências, uma do contexto curricular
e pedagógico e outra do domínio da internacionalização. As atividades de simulação
empresarial de preparação do trabalho de conclusão da licenciatura foram especialmente
significativas, pelo grande envolvimento com os colegas e supervisão dos docentes.
A participação, a convite, como representante da Associação de Estudantes Angolanos
em Portugal, numa conferência em Espanha, no âmbito do programa Erasmus, proporcionar-lhe-ia conhecer uma pequena parte de outro país mas, sobretudo, levá-lo-ia a
pensar sobre a necessidade de empoderamento das mulheres no universo empresarial,
algo essencial, sobretudo em África.
Agora, a trabalhar, parece seguir mais a disciplina da avó-professora e ser menos “mexido”
e, talvez por isso, lamente com nostalgia não ter participado nas praxes, por ter “o tempo
contado cá em Portugal”, pois teria dado “para desanuviar”.
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Luísa está hoje numa fase da vida cujo foco é acompanhar os netos, mas mantém a sua
figura esguia e jovial com um sorriso sereno e resolvido. Os dias correm à velocidade
certa desfrutando da sua reforma depois de 20 anos ao serviço do IPS. Atualmente sente-se realizada com a sua vida, da qual fez parte a profissão de secretária, uma grande parte
desta passada no IPS. Foi recrutada pela sua experiência anterior em empresas da região
e trouxe a eficiência necessária para a implantação do Instituto, isto é, desde o berço
à idade jovem adulta do IPS.
Por ter crescido numa casa matriarcal, a mãe teve uma grande influência na sua vida
e personalidade, pois era ela quem decidia e cuja opinião prevalecia quase sempre.
O pai era médico e influenciou a sua vontade de ser médica, mas a sua opção no caminho
profissional foi seguir secretariado. O seu primeiro emprego foi como secretária na
Portucel, na altura Socel, e mais tarde trabalhou na Setenave. Depois ingressou na ESE,
onde para além do trabalho de secretariado, em que já tinha experiência, adquiriu outras
competências, por exemplo na área da formação contínua.
Do trabalho do dia a dia deixou a marca do seu profissionalismo e responsabilidade
no desempenho das tarefas, mas também saudades das pessoas com quem trabalhou.
Porque outra razão haveria de ser? Então não somos todos exemplares únicos e insubstituíveis? Não há robot que nos ganhe na corrida do ser único!
Noutro tempo fez a diferença no IPS, contribuindo para o bom desenvolvimento do “bebé”
IPS que hoje tem já idade madura. Todos lhe reconhecem os atributos de confiança,
lealdade e assertividade.
A alteração das suas funções na ESE, devido a mudanças na gestão, desafiou as suas
capacidades de adaptação permitindo-lhe adquirir novas competências. A manutenção
de funções durante muitos anos cria hábitos que nos preenchem e nos iludem de que
tudo tem de continuar sempre igual!
Sem querer melindrar ninguém, destaca, de entre as funções que desempenhou no IPS,
que a mais prazerosa foi o trabalho com o professor Armando Pires, com quem teve uma
convivência mais próxima e durante mais tempo. Foi também a última pessoa com quem
trabalhou e por essa razão tem uma memória mais viva.
Sente nostalgia das pessoas quando volta ao espaço onde trabalhou. Todas as pessoas com
quem trabalhou ocupam um lugar especial no seu passado. Na sua vida profissional, foi
secretária dedicada a uma pessoa e também ao serviço comunitário; tinha que ser, o IPS
já estava a ficar crescido e tinha mais serviços a preencher.
Setúbal é a sua cidade, embora não de nascença. Tem uma vida preenchida a 150 por cento
e por isso não tem tempo para participar nas atividades do IPS, mas não está desligada
pois tem amigos daqui e vai ficando ao corrente.
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“Os professores marcam muito as pessoas”, afirma Manuel Araújo, quando defende que
o privilégio de ter sido aluno de professores notáveis, como Vergílio Ferreira e Mário
Dionísio, lhe abriu muitas possibilidades.
Natural de Lisboa, o infortúnio de perder o pai aos cinco anos levou-o a estudar numa
escola privada que funcionava no prédio onde residia. Mais tarde frequentou o Liceu
Camões, vindo a ingressar, provavelmente pelo enorme prazer que sentia em desenhar,
na Escola de Belas Artes, no curso de Arquitetura.
Do período de estudante de Belas Artes fala em várias peripécias, “o país era muito
complexo e eu também passei pelas prisões políticas”. Começou a trabalhar no Atelier
de Conceição Silva, momento que considera muito marcante: “Era o maior atelier da
Europa e era pluridisciplinar e todos os departamentos se cruzavam, foi uma experiência
fabulosa!”.
O primeiro contacto com Setúbal foi como forasteiro, no âmbito do Círculo de Artes.
Mais tarde, no ano da inauguração do edifício da ESE, a curiosidade fê-lo vir até ao campus do IPS espreitar a obra de Siza Vieira, mas, até então, não tinha qualquer intenção de
ficar em terras sadinas. A mudança deu-se, por um acaso da vida, há 15/16 anos, quando
“vim trabalhar para a cultura na Câmara e é onde estou”.
A ligação ao IPS faz-se quando a presidente do IPS, após a conclusão das obras nos
Claustros, escreve à Câmara, procurando uma aproximação das duas instituições e
querendo dinamizar aquele espaço no âmbito da cultura. É assim que forma uma equipa
com Cristina Figueira, Patrícia Argüello e Cristina Patacas, que resultou num programa
notável de exposições, que o marcou definitivamente. “Trabalhou-se muitíssimo bem,
digo-lhe mesmo que foi das melhores experiências profissionais que tive”.
Atualmente a relação da Câmara Municipal de Setúbal com o IPS mantém-se, nomeadamente através de um projeto de debates, o Projeto Gralha, “em homenagem às gralhas
que andam por aí”. É um projeto muito interessante, que engloba uma visão integrada
das artes e cujo tema é o Resto e o Sobrante, “porque o resto e o sobrante acabam sempre
por significar a matéria essencial, embora não se fale deles”.
Da visão que tem do IPS, sublinha a visível preocupação “em ter um trabalho cultural
continuado” que vai passando entre presidências, o que, na sua opinião, é uma característica pouco comum nas instituições universitárias e politécnicas.
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É professora na ESE desde 1986, na sequência de um percurso escolar onde o gosto pela
matemática esteve sempre presente, ligado a uma forte curiosidade e ao “prazer em
resolver problemas, jogar, responder a desafios”. A sorrir, Maria do Rosário conta que
era isso que compensava o seu sucesso escolar, na altura em que frequentou a escola
primária, no Barreiro.
Por essa altura, destaca a companhia de amigos, na rua, “tanto brincávamos às corridas
dos cem metros, como às mamãs e aos papás”, por oposição à escola que recorda como
“um lugar escuro, onde não havia alegria e onde nos obrigavam a estar sossegados”.
A sua timidez de então dificultava “a leitura em voz alta” e por isso a matemática era o
seu trunfo e a sua “praia”, condição que lhe ditou, mais tarde, a formação em Engenharia
Informática e o início profissional em empresas.
Ser professora nunca foi um objetivo, “achava até uma coisa terrível”, questão completamente alterada quando, fazendo pela primeira vez formação a colegas, “eu descubro que
me dá imenso prazer ver as pessoas a crescerem, ver que um dia não conseguem fazer
determinada coisa e que a seguir conseguem”. Terá sido essa epifania que lhe permitiu
pensar-se como futura professora e isso, afirma convicta, “foi o início do caminho para
ser o que sou hoje.” Desta (re)construção profissional, na ESE, elege o projeto Minerva
como “uma revolução na minha vida, descobrir que as tecnologias eram muito mais
interessantes quando aplicadas noutros contextos”, e o apoio e cooperação da equipa
de colegas que a acolheram. No seu discurso, é visível uma forte crença no trabalho
colaborativo e, por isso, elege esta dimensão como a mais significativa do seu percurso
individual e coletivo, “aquele ambiente que eu vivi na escola, nos primeiros anos, em que
trabalhávamos todos em conjunto, para construir qualquer coisa”.
E como é de seu timbre não virar as costas a desafios, envolveu-se ainda no conselho
diretivo, como presidente, “não tanto por ser uma coisa que tivesse planeado”, mas por
entender que poderia ser útil à escola, que à época privilegiava um órgão colegial para
gestão. Desta experiência, “muito interessante e onde aprendi muito”, destaca sobretudo
o “gerir coletivamente a escola” e a realização dos primeiros mestrados, em parceria com
universidades e que serviu como aprendizagem para os mestrados que atualmente são
aqui ministrados.
Sobre o IPS, hoje, contrapõe, por referência aos anos iniciais, a sua maior dimensão
e impacto no distrito, confirmando o seu lugar como “uma instituição de referência”.
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De Moçambique, onde nasceu e residiu até aos sete anos, Otília Dias guarda as memórias
ativadas por visitas posteriores. As funções diretivas e de coordenação que assumiu na
ESTBarreiro haveriam de lhe proporcionar este retorno, desta vez, motivada pela procura de desafios para a escola que ajudou a desenvolver.
Em criança e na juventude, apenas sabia e demonstrava que gostava de matemática.
Ainda sem saber “o que fazer com a matemática”, optou pela licenciatura em Matemática
Aplicada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, por não se imaginar como
professora. Em pouco tempo, teria a prova do contrário.
Deu início à docência, ainda enquanto estudante universitária, numa experiência que
a marcou, pessoal e profissionalmente. Para uma jovem docente da disciplina de Matemática, as turmas ditas “difíceis” de uma Escola Secundária seriam um enorme desafio
mas, como recorda, de realização: “A maior alegria que eu tenho do percurso todo foi ver
a cara de um aluno quando teve uma positiva”. Não explica a razão do sucesso da sua ação
pedagógica, mas sublinha a importância da comunicação próxima com os alunos.
A possibilidade de ingressar no IPS surgiu após 14 anos como docente na Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação na Universidade de Lisboa. Representaria um novo
desafio e aumentaria em muito a proximidade com a residência e a família, uma vantagem que valorizou. As suas novas funções vieram a iniciar-se na ESTBarreiro em 1999.
A docência, a revisão de currículos para adaptação a cursos noturnos, o apoio à gestão
e a presidência do Conselho Pedagógico preencheriam a década seguinte.
Foi eleita diretora da ESTBarreiro em 2010, sem esperar “os anos da crise”, como diz,
aludindo a necessidades de adaptação da escola a um menor número de estudantes em
alguns cursos e ao número elevado de docentes em doutoramento. Refere-se ao seu
mandato insistindo em duas palavras: desafiante e gratificante. A primeira aplica-a às
adaptações ao inesperado; a segunda, à promoção da proximidade e cooperação entre
a envolvente e a ESTBarreiro, aumentando a visibilidade e o reconhecimento desta.
Essa relação com a comunidade acentuou a sua vontade em envolver-se diretamente
nela, fazendo uma pausa na carreira docente. Diz: “Sempre tive o bichinho da área
social” para se referir à sua ocupação atual na Cáritas Diocesana de Setúbal. Talvez por
esta ligação e sensibilidade, agrada-lhe ver o IPS “muito voltado para a comunidade”.
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De palavra pronta e discurso fluído, ouvimo-la falar e sentimos que as pessoas sempre
foram centrais na sua vida, a começar pela avó, que diz ser uma das memórias vivas da
infância. Paula Lampreia Ferreira reconhece o seu legado nos valores que defende,
“integridade, solidariedade, apoio ao outro”, e que, confessa, a têm norteado ao longo
do seu percurso pessoal e profissional.
Nascida em Lisboa a 29 de setembro de 1977, passa a sua infância numa aldeia perto do
Seixal, onde frequenta a escola primária, com “uma professora fantástica” que soube
respeitar cada aluno e no seu caso, influenciar “um gosto claro por aprender e por saber”.
Recorda esse tempo como muito feliz, o mesmo não dizendo do ingresso no ensino
preparatório, em que a sua forma de ser, “mais reservada, mais tímida”, a pôs à prova,
questão ultrapassada pelo apoio de professores, colegas e a família, que considera o seu
porto seguro. Estas vivências permitiram-lhe cimentar valores face “a quem tem um
papel mais frágil” e adquirir “a capacidade de enfrentar os medos e marcar uma posição”.
Daí para a frente, a autonomia e independência emergem como prioridade. “Eu queria
muito ter 18 anos para poder votar, ter a carta de condução”, o mesmo não sentindo
face ao curso a seguir. Depois “do choque” de não ter entrado em Psicologia e de pensar
“já não vou fazer nada da minha vida”, foi trabalhar no McDonald’s, situação que veio a
revelar-se providencial. As competências exigidas, “trabalhar em equipa, gerir pessoas”,
elucidaram-lhe aquilo para que estava talhada “não cuidar e tratar de pessoas, mas gerir
e liderar recursos humanos”.
Ingressa assim na ESCE, no curso de Gestão de Recursos Humanos, e isso foi “absolutamente mágico”, por a escola estar a iniciar e experimentar “um percurso de desenvolvimento conjunto com os professores”, para além da natureza do curso, centrado “na
aplicação prática dos conceitos, na ligação com as empresas, nunca houve uma dissociação entre a academia e a prática”. Reconhece hoje, como gestora, a importância da sua
formação que “marcou a diferença na preparação e integração no mercado de trabalho”.
Talvez por isso, continua a apostar em estagiários formados no IPS, “pelas competências,
pela capacidade de trabalho em equipa, pela proatividade”.
Reclama para si o orgulho de ter frequentado o IPS e de “continuar a fazer parte da
sua história”, como referência no ensino politécnico, no distrito e no país, o que “não
é nada fácil”.
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Para início de conversa, Pedro Dias deixa claro que “é uma honra poder participar
nas comemorações dos 40 anos desta que também é a minha casa, o IPS”, salientando
a “felicidade” deste reencontro e o sentimento de que “aqui, não me formei apenas
como profissional, também ajudei de alguma forma os que comigo se cruzaram a serem
cidadãos mais inclusivos”.
A inclusão é a sua causa maior, que exercita com crianças, jovens e adultos, pois “adaptamos o discurso e a mensagem, os temas abordados e passamos o nosso conhecimento
inclusivo e humano”, sinalizando a disseminação de uma sociedade inclusiva que precisa
de exemplos positivos para “mudar de paradigma”. Como refere, “são vários pequenos
David que podem ajudar o mundo, nunca é só um”. Assim se sente e passa o testemunho,
do “lado humano da tecnologia”, como professor e voluntário, no Colégio Atlântico, onde
leciona no 12.º ano, na Universidade Sénior de Azeitão e no Centro Social e Paroquial
(CSP) de Pinhal Novo.
Habituado desde criança a superar a sua condição física, foi “forçado a trabalhar com
computadores, tinha dificuldades na escrita manual, ia fazendo, fazendo e aprendendo”,
experiência que o conduziu à escolha do curso de Gestão de Sistemas de Informação.
Na ESCE, enfatiza ter-se “procurado mostrar aos outros, não pela minha dificuldade,
mas pela capacidade”, salientando o apreço como foi acolhido e sustentado por “professores, funcionários, toda a gente, houve sempre um olhar de inclusão”. Deste percurso,
regista o lema consolidado: “Enquanto consultor e gestor, poder colocarmo-nos ao serviço da comunidade e assim resolvermos problemas de ordem funcional e criarmos valor
para as empresas com as quais colaboramos”. Refere-se sobretudo à criação de oportunidades para “pessoas com deficiência, que são consumidoras como todos as outras e
precisam de serviços e produtos que lhes sejam acessíveis”. Diz ser este o seu verdadeiro
projeto de vida.
Das suas memórias, refere o dia em que se diplomou e da frase retida para levar à letra
“façam do IPS a vossa casa, continuem a apostar em nós para as vossas parcerias, o vosso
sucesso será também o nosso”. O “empreender social”, projeto que criou, é disso prova,
uma parceria entre o CSP de Pinhal Novo e o IPS para “ajudar pessoas com deficiência
a criar pequenos negócios para autossustento”.
Sabemos que vai continuar firme nesta missão. “Em todos os projetos, eu procuro de
alguma forma envolver o IPS”, até porque aqui “tive sempre uma porta aberta”, conclui.
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O carácter disciplinado de Pedro Estaço não o impediu de ser uma criança irreverente
e o nascimento do filho avivou-lhe a memória do tempo da creche, quando se levantava
durante o período da sesta e passava por cima dos colegas que ainda dormiam.
O gosto pela Fisioterapia não foi imediato. Terá sido pela prática constante do desporto
e com as lesões que foi tendo que terá compreendido a importância de “ajudar quem se
magoa a recuperar o mais rápido possível”, pois “o momento da lesão é frustrante porque
nos impede de fazer aquilo de que gostamos”.
É quando toma consciência da diferença que um fisioterapeuta pode ter no processo de
cura que Pedro Estaço começa a reconhecer o interesse por aquela área de conhecimento
e rapidamente se apercebe que a importância desses técnicos não é, apenas, para o
desportista, mas para qualquer um no seu dia-a-dia, visto que uma lesão simples pode
tornar a rotina diária muito difícil.
A escolha da Escola Superior de Saúde foi feita com a ajuda do irmão, que já tinha estudado
neste Instituto, e de alguns conselhos de profissionais na área que lhe garantiram que,
com o corpo docente do curso, este teria certamente bastante qualidade.
Mas a escola não ganhou protagonismo imediato. “Fui profissional de basquetebol
durante três anos” e, embora no primeiro ano não tenha tido dificuldade em conciliar
as duas áreas, no segundo a intensidade dos treinos não permitiu que se dedicasse verdadeiramente à sua formação académica. Foi nesta altura que questionou o interesse em
continuar o curso. A proximidade com o corpo docente ajudou-o a tomar uma decisão,
fazendo-o sentir-se apoiado e seguro. Este foi um momento marcante e decisivo da
sua vida.
Mais tarde, juntamente com a mulher, também fisioterapeuta formada na Escola Superior de Saúde e com o apoio da família, decide abrir o seu próprio espaço, “queríamos
trabalhar (a fisioterapia) à nossa maneira”. Hoje, embora esteja afastado da vivência
diária do Politécnico, continua a sentir-se ligado, “temos uma equipa praticamente made
in Instituto”, pois dos oito técnicos, fisioterapeutas e terapeutas da fala que constituem
a equipa, apenas um não é diplomado do IPS. “Eu tenho 37 anos, a nossa colega mais
nova tem 23 anos, são gerações muito distantes… e a qualidade das pessoas que saem
de cá mantém-se intacta”.
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A vontade de “mudar o mundo” acompanha-o desde sempre. Ricardo Pereira procurou
e procura marcar a diferença, orientado por propósitos e junto de pessoas que partilham
objetivos. A sua forma de ser estudante e profissional evidencia o uso destes princípios.
Olha para trás e situa no escutismo a sua tendência para “juntar pessoas de tribos diferentes” e acreditar nelas. Encara essa experiência como fonte das competências que
usaria como agente empenhado no associativismo estudantil. Tem muito para contar
quando esse tema surge. Sem vaidade, antes como reconhecimento do dever de assumir
responsabilidades “em tudo quanto é cargos do IPS”.
Até aí chegar, por volta dos 16 anos, haveria de se cruzar com os primeiros computadores
pessoais e “sentir o apelo da informática” como futuro académico. Na hora de escolher
onde iria aprender, algo que fez com muita ponderação, ouviu amigos, visitou as escolas
e faculdades possíveis e não vacilou na escolha da ESTSetúbal.
Confirmaria, durante o curso, a importância da proximidade professor-estudante, de aí
se “chamar o aluno pelo nome”, se investir na “componente social” e se reforçarem os
valores da “partilha e cooperação”. Não esquece “o apoio incondicional dos professores
e colegas” e o incentivo para “criar relação”, não tendo como objetivo, apenas, “passar
nos testes”.
As responsabilidades que assumiu na Associação de Estudantes e em vários órgãos do IPS
sobressaem do seu discurso retrospetivo e do quadro das memórias mais significativas.
A vontade de diminuir a insatisfação individual e coletiva sobre a organização materializaram-se na decisão de se envolver no associativismo, de “agarrar a Associação”.
Na sua tomada de posse, “as pessoas estavam energizadas e mobilizadas” e, por isso, esse
é um momento que classifica como “icónico” e que junta a outro: aquele em que recebeu
o diploma.
Atingida essa meta e vividas diferentes formas de aplicação do que aprendeu, no contexto
profissional procura e incentiva a realização do “lado B” individual (os desejos) de quem
recruta e integra no trabalho. Nas suas palavras, “quando o nosso lado B pode coabitar
com o lado A” (o lado dos deveres), a entrega é maior, porque não interessam apenas as
competências, mas também “as apetências”.
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Pequim, Londres, Rio de Janeiro, surgem como pontos iluminados no percurso de Rita
Fernandes, fisioterapeuta diplomada pela Escola Superior de Saúde do IPS (2005).
Rita tem bem presente o quanto o seu papel é determinante para o sucesso de uma competição – “a minha parte é garantir que fisicamente aquele atleta esteja em condições
de competir”. A docente acompanha a Seleção de Judo desde 2004 e, no seu histórico,
surgem três participações em Jogos Olímpicos. Pequim, em 2008, foi uma experiência
que fica marcada pela “disciplina mandatória”, pela “necessidade de afirmar a perfeição”,
o “critério”, “ser exímio”, uma organização ímpar: “A cerimónia de abertura dos Jogos
Olímpicos de Pequim começou a 8 do 8 de 2008 e teve início às 8 horas, 8 minutos e 8
segundos”. Seguiu-se Londres (2012) e depois Rio de Janeiro (2016). No país verde e
amarelo aconteceu uma “coisa extraordinária”. No final da competição, Telma Monteiro
sai vencedora – “E eu estava ali ao lado. É emocionante. Absolutamente emocionante”.
O desporto, sempre o desporto, a acompanhar as memórias que agora são convocadas do
Campanário, Ilha da Madeira, que a viu nascer e correr pelas ruas e a praticar desporto:
“Foi aí que eu conheci a fisioterapia e foi aí que eu percebi que era uma área que me
identificava e que podia ser uma oportunidade futura. Entendi que conseguia conjugar
dois gostos: o desporto e a saúde numa profissão”. Anos mais tarde chegou o momento
de ingressar no curso de licenciatura em Fisioterapia (2001-2005) no IPS e, dado o
brilhantismo do seu trajeto, começa a dar aulas dois dias depois de o ter terminado –
“é uma coisa muito difícil quando se tem 22 anos, é precisa toda uma preparação e um
investimento, e ser uma fisioterapeuta responsável por uma federação nacional também
não é uma coisa muito fácil, com dois anos de prática clínica”. A exigência académica
colocaria no horizonte o curso de mestrado em Fisioterapia e o curso de doutoramento
em Motricidade Humana. “A dor crónica de natureza muscular esquelética sempre foi
a minha área de interesse”, diz sorrindo. Sorrindo, sempre.
Chega, em 2017, um dos momentos de reconhecimento mais marcantes do percurso de
Rita Fernandes, a atribuição do Prémio Alumni Carreira IPS. “Foi altamente gratificante.
Surge no final de um ciclo de estudos. Fez-me olhar para trás e refletir sobre tudo o que
foi a dedicação ao longo de um curso de quatro anos e premeia esse esforço. Fiquei muito
contente e foi uma honra muito grande ter recebido aquele prémio”.
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Da Madeira ao Olimpo
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Primeiro a serralharia, depois a eletrotecnia, mais tarde a engenharia. O percurso
de Rui Lucas dos Santos foi todo feito em redor das máquinas. Esse gosto começou cedo
e foi-se cimentando entre uma prática e um conhecimento cada vez mais aprofundado.
Do Instituto Industrial de Lisboa ao Instituto Superior Técnico, o saber prático consolidou-se com o saber académico. Olhando para trás, e cruzando as múltiplas experiências profissionais que teve ao longo de uma vida, o docente considera que “transmitir o
conhecimento teórico em termos de organização era muito bom, mas eu tinha uma coisa
que eram os conhecimentos práticos”.
E foi dessa junção entre um mundo empírico e um outro conceptual que Rui Lucas dos
Santos se fez um profissional em várias empresas: cimenteiras, minas e metalúrgicas,
elétricas – “uma infinidade de empresas que permitiu conhecer a realidade e, quando
comecei a lecionar, permitiram transmitir essa experiência”. Ser professor foi uma
“enorme paixão” e tudo o que realizou, neste domínio, no Instituto Politécnico de Setúbal,
é recordado com enorme gratificação.
“O que mais me apaixona é a relação com os alunos”, refere Lucas dos Santos. O contacto,
o diálogo e a partilha são ingredientes que considera fundamentais para que haja um
bom ambiente de aprendizagem. A Escola Superior de Tecnologia de Setúbal foi o espaço
onde exercitou tanto do que foi acumulando ao longo de décadas de experiência e saber:
desenho técnico e elementos de máquinas foram as áreas de especialidade que desenvolveu com entusiasmo e grande motivação.
Idêntica forma de estar assumiu quando meteu ombros a uma grande empreitada: acompanhar a construção da Escola Superior de Ciências Empresariais. Nem sempre foi fácil
negociar com a dupla de arquitetos e com o empreiteiro mas, com bom senso e razoabilidade, sempre se buscaram consensos. “A minha intervenção foi também a intervenção de
um pai para com tudo isto. Sinto a paternidade conjunta de toda esta obra”, diz com um
indisfarçável orgulho. Tarefa complexa, exigente e de permanente negociação. Tudo tão
discutido como, por exemplo, a quantidade de dobradiças que deve levar uma porta, quatro,
contabilizava o orçamento do empreiteiro. Três, contra-argumentou Rui Lucas dos Santos.
E assim se poupou uma quantidade considerável de dobradiças e de dinheiro, em centenas e centenas de portas da ESCE!
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Nascido em Vila Real de Santo António, a 15 de julho de 1952, é por lá que António Sousa
Pereira cresce e cedo experimenta o prazer das primeiras escritas, alimentadas pelo
contacto in loco com o “Jornal do Algarve” que, por feliz coincidência, estava localizado
na sua rua. “Não quer dizer que tivesse já aí a vontade de fazer jornalismo”, mas retém na
memória a azáfama “daquele dia a dia, da agitação da saída do jornal”, que o deslumbrava
e seduzia.
A sua participação no jornal de parede no ciclo preparatório, “era um dos que estava
sempre na linha da frente”, inaugura um percurso diversificado em diferentes jornais,
sendo no “O Setubalense” que abraça profissionalmente a atividade como colaborador.
Por esta altura, jovem e empreendedor, decide criar no Barreiro o “Jornal da Terra”,
projeto que viria a conhecer dificuldades, porque, como refere, “para criar e manter um
jornal é preciso uma equipa – a sua inteligência – e dinheiro, empresas e anunciantes
que apoiem o projeto”.
Persistente nas causas e convicções, não abandona o sonho e encontramo-lo hoje como
diretor do jornal “Rostos”, sediado no Barreiro, projeto criado há 16 anos, com o intuito
de “dar rostos à cidade”, e desta forma fazer emergir do coletivo as pessoas “que têm
memória, percursos de vida” e que não devem, na sua perspetiva, confinar-se apenas
à primeira pessoa do plural. De então até agora, o jornal tem mantido esta linha orientadora e tem “distinguido, em cada ano, pessoas que no concelho tiveram uma atividade
meritória”.
É assim que destaca, logo numa das primeiras edições, o professor João Vinagre como
diretor da ESTBarreiro, divulgando a presença do IPS no Barreiro, como “marca da
modernidade pós-industrial e uma referência na cidade”, podendo contribuir para
a descoberta de “um novo paradigma” de desenvolvimento, que, como salienta, “ainda
se anda à procura”.
Adepto convicto da implementação do IPS na cidade, desde a primeira hora “fui daqueles
que mais escreveu, entrevistou, divulgou”, e descreve a relação com a ESTBarreiro como
muito positiva, sublinhando o papel dos seus diretores e os “diálogos estreitos para atividades conjuntas, quer do jornal, quer da escola ou de outras instituições.”
Como homem que “vive intensamente a cidade”, interroga-se sobre o papel da EST‑
Barreiro para uma maior “valorização da terra, da cidade e da região”. Reconhecendo o
que já foi conquistado, almeja um contributo mais afirmativo e “veemente” do IPS neste
domínio. Aqui fica o apelo e a vontade.
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“Na linha da frente”: cooperar e intervir pela cidade
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Há mais de 20 anos que, junto ao campus de Setúbal do IPS, instalou o snack-bar O Parque,
em alusão ao estacionamento em frente, rebatizado por quem o frequenta como Sr.
Agostinho. O contacto diário com uma clientela de “99,9% do IPS” composta, sobretudo,
por estudantes, a par da atenção e interesse que manifesta, proporcionam-lhe um olhar
especial sobre a comunidade IPS.
Nos seus cálculos, conheceu “milhares e milhares” de estudantes de todas as Escolas do
IPS, pelo que não estranha ser reconhecido em várias zonas do País e ser revisitado por
diplomados, para um cumprimento ou uma refeição. Por se ter “integrado bem no meio
estudantil”, por aceitar a criação de laços de amizade, “dentro do maior respeito”, afirma
repetidamente ser gratificante aquilo que faz. O seu lema para ser bem sucedido é “gostar
do que se está a fazer, saber estar deste lado [atrás do balcão] e compreender esse lado
[do cliente], para não haver problemas”.
Nascido no concelho de Ourique, em 1950, recorda a impossibilidade de muitas famílias
dessa época proporcionarem oportunidades de formação aos filhos. Por isso, faz notar
à clientela estudantil, menos consciente, que “estão cá para estudar, os pais estão a
fazer sacrifícios”, propondo-lhe que “se agarrem mais ao estudo”. Volta e meia, podem
existir situações menos positivas por consumo excessivo de álcool; apesar disso, sente-se
realizado, nomeadamente pelo “ambiente saudável” do seu estabelecimento e porque os
estudantes se “comportam espetacularmente bem”.
Os docentes também fazem parte do grupo de clientes, mas, “antes de 2010, havia mais
professores e mais convívio entre professores”. Na falta de outra, refere o aumento da
idade desse grupo como possível explicação. Apesar do menor contacto, atribui-lhes
o protagonismo do “ensino de qualidade”, distintivo do IPS.
Reconhece o IPS como uma “mais-valia muito grande” para a cidade de Setúbal e considera que foram ultrapassados os tempos em que “havia um afastamento da cidade” face
ao “que tinha aqui dentro de portas”, pois, “na baixa da cidade ninguém sabia o que era o
Politécnico e nem sabia onde era”. Por esta notoriedade, justifica assim a sua inclusão na
lista das “40 histórias”: “reconhecimento do Instituto pela maneira como temos sabido
estar na proximidade”. Retribui esse reconhecimento dizendo simplesmente: “Sinto-me
também uma parte de Politécnico”.
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Do outro lado, próximo, integrado e realizado
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Se cada um é para o que nasce, Tiago Correia, entre tantas coisas, como comunicar,
também nasceu para o fado. “A minha vida é um fado constante. A maneira como eu sou
feliz, a maneira como sinto saudades, toda ela é fado”. Voltaremos a esta pauta de muitas
sonoridades mas agora é tempo de seguir a clave de sol que ilumina o seu percurso escolar
– entre as coisas que diz estarem traçadas na sua vida, Tiago Correia destaca a entrada no
curso de Comunicação Social, na Escola Superior de Educação, e a dedicação a uma das
suas paixões – o jornalismo. Os três anos na ESE foram de uma “grande felicidade, de
uma grande aprendizagem e onde fiz amigos para a vida”. O acontecimento 11 de Setembro foi determinante para ter escolhido Comunicação Social por lhe ter provocado um
grande impacto – “quis aprender mais sobre a área”. Por esse mesmo motivo, elege como
o momento mais marcante ao longo do curso as disciplinas onde aprendeu como exercitar o jornalismo e, quanto ao IPS, considera que lhe deu “asas para poder voar e para
poder pensar nas várias perspetivas”.
De volta ao fado. Começou a gostar de fado escutando os antigos, Amália Rodrigues,
Hermínia Silva e o sempre destacado Fernando Farinha, por ter sido um grande fadista
e poeta – um “autor especial pela forma como diz as palavras”. Reconhece-lhe uma
capacidade maior nesta galáxia de gente invulgar, mudou-lhe a perspetiva musical,
abriu-lhe portas para conhecer os poetas e a forma de melhor interpretar e exprimir a
canção nacional. “Com Farinha comecei a alimentar-me de fado e a perceber que aquilo
era a minha essência e o que queria escutar”. E porque o fado é mais da noite, Tiago
também assim diz ser “mais feliz à noite” e lembra uma frase amiga “A lua queima mais
que o sol”. Enigmático!
A influência foi crescendo dentro de casa, ao descobrir com a família, e de forma muito
particular com o avô o “lado bom da vida”. E tal como um vinil, Tiago apenas quer lidar
com esta face, “o bom do ser humano, os pequenos pormenores e fazer os outros felizes”.
Diz ser um rapaz novo mas com antiguidade nobre no pensamento, o que faz dele protagonista e intérprete de gerações. Lá vai poema: “O que serei eu na vida / Tão menino no
meu ser, Mas alma antiga e perdida / No meu cantar e sofrer”. Assina: Tiago Correia.
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“Sou da noite, sou do fado. Sou do lado bom da vida”
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